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Rozhovor s členem rady Vyhláška o nočním klidu Důlňák bude opět běžecký

Na prosincovém jednání Zastupitelstva 
města Vratimova byl schválen rozpočet 
pro rok 2019. Ten počítá s plánovanými 
výdaji ve výši více než 261 milionů korun, 
z nichž téměř 134 milionů (51,27 %) tvo-
ří investiční výdaje. Dovolte mi seznámit 
vás s největšími akcemi, které se plánují 
na letošní rok.

Zahájili jsme především II. etapu vý-
stavby kanalizace v Horních Datyních. Je 
to největší investice, která bude částeč-
ně hrazena z dotací EU, z úvěru Státního 
fondu životního prostředí a z vlastních 
prostředků města. V souvislosti s pracemi 
na kanalizaci dojde k následné opravě dot-
čených místních komunikací. Zásadní re-
konstrukcí projde ulice Rakovecká a po ní 
ulice K Hájence. 

Jsme si vědomi špatného stavu našich 
komunikací, proto se budeme důkladně 
věnovat zmapování jejich stavu a přípravě 
jejich oprav. V letošním roce bychom chtěli 
opravit část ulice Višňové včetně odvodně-

ní. Opravou projde ulice U Mateřské školy, 
kde zároveň vzniknou šikmá stání a zrekon-
struuje se chodník. Projekčně připravujeme 
opravu komunikací a chodníků Na Vyhlíd-
ce a částečně i ulice Okružní. Pozornost vě-
nujeme ulici Za Kolibou, kde připravujeme 
odvodnění. Realizováno by mělo být i ve-
řejné osvětlení v ulici Karla Velčovského 
a projekčně i Leopolda Fajkuse.

Další bolestí jsou některé chodníky. Pro-
jekčně připravujeme vybudování chodní-
ku v Datyňské ulici v úseku mezi ulicemi 
Karla Velčovského a K Hájence. Intenzív-
ně pracujeme na vypořádání majetkopráv-
ních vztahů tak, abychom mohli požádat 
o dotaci na rekonstrukci chodníku podél 
ulice Vratimovské. V plánu je zde i dobu-
dování chybějících přechodů pro chodce. 

Pozornost věnujeme také dopravě ve 
městě. Ještě letos chceme vyřešit zklidnění 
dopravy v oblasti ulic Na Příčnici, Odboje, 
Polní, Výlet ní, U Hráze a Nádražní. 

Zjednosměrnění dopravy, které bylo 
avizováno v minulých letech, se uskuteční 
v oblasti ZŠ Masarykovo náměstí a ulice 
Sokolské. Budeme připravovat studii ob-
lasti u Společenského domu a sídliště Na 
Příčnici, a to včetně parkování a chodníků 
pro pěší. 

Další kapitolou je obnova zeleně a mo-
biliáře. Probíhá rekonstrukce plochy a ze-
leně u nákupního střediska. Letos se chystá 
I. etapa úpravy sídelní zeleně a zpevně-
ných ploch v ulici Strmé. Totéž se bude 
týkat vnitrobloku vymezeného ulicemi 
Úzkou a Popineckou. 

Na podzim chceme začít s likvidací bu-
dovy tvořící zázemí pro koupaliště a fotba-
lové a víceúčelové hřiště a zahájit práce na 
výstavbě budovy nové.

 Základní škola na Masarykově náměstí 
prochází postupnou opravou a rekonstruk-
cí. Letos by se měla dokončit oprava omí-
tek, a to včetně vybudování přístavby šaten 
a opravy vjezdu do dvora. U ZŠ Datyňská 
připravujeme studii na úpravu okolí školy 
s možností výstavby sportovní haly v jejím 
sousedství. U školy v Horních Datyních 
chceme letos opravit nevyhovující sociální 
zařízení a připravit projekt na rekonstrukci 
školního hřiště.

Akcí, které chceme v tomto roce realizo-
vat, je mnoho. Další milionové částky měs-
to vynaloží na opravu a údržbu sportovišť, 
bytových domů, školek, škol, hasičských 
zbrojnic, kulturních domů, koupaliště, 
správní budovy, veřejného prostranství či 
komunikací. 

Martin Čech
starosta

Nejdůležitější investice pro rok 2019

pro představitele zájmových spolků, politických stran 
a organizací ve Vratimově

Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance Vašich organizací pozval 

na tradiční vzpomínku OSVOBOZENÍ MĚSTA VRATIMOVA, 
která se uskuteční

ve středu dne 24. dubna 2019 v 10:00 h
u pomníku padlých před kinem Hvězda u příležitosti 74. výročí osvobození.

Program:
   zahájení,
   projev,
   vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově,
    položení květin zástupci spolků, společenských organizací 

a politických stran ve městě,
   zakončení hymnou.

Bc. Martin Čech
starosta

POZVÁNKA

Jednou z nejdůležitějších investicí loňského 
roku byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
 Foto: KS



2

informace občanům

Dohled nad městskými investicemi zna-
mená obrovskou odpovědnost. Proč jste se 
k tomu odhodlal?

Přijal jsem nabídku starosty Martina 
Čecha, abych byl členem rady a pomohl 
městu v oblasti investiční výstavby, pří-
pravy a realizace projektů, ve které mám 
dvacetileté zkušenosti. Při tom, co máme 
ve Vratimově a Horních Datyních v zámě-
ru realizovat, je to velká výzva. 

Zkusme udělat přehled nejvýznamnějších 
investic ve Vratimově s výhledem na aktu-
ální volební období. 

Minulý měsíc byla zahájena další etapa 
výstavby kanalizace v Horních Datyních 
s náklady více než 200 milionů korun. Do-
končení stavby a napojování nemovitostí 
potrvá do roku 2021. Po ukončení provozu 
koupaliště v září tohoto roku bude zahájena 
demolice koupalištní budovy a její spodní 
části, kterou tvoří zázemí pro fotbalisty 
a restaurace. Důvodem je zhoršení technic-
kého stavu a závady ve statice objektu. Vý-
stavba nové budovy by měla být dokonče-
na v roce 2020. Dokumentace pro realizaci 
stavby je již zpracována.

V závěrečné fázi projekčních prací je 
první stupeň dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby domova pro 
seniory na louce u Popinecké ulice poblíž 
Radničního náměstí. Čeká nás diskuse 
o počtu pater, počtu míst a charakteru po-
kojů pro seniory s vazbou na optimální ka-
pacitu a investiční náklady. Pak přijde na 
řadu zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení.

Kolik je na tato předsevzetí v městském 
rozpočtu peněz a z jakých zdrojů je bude 
město čerpat?

Pro letošek máme v rozpočtu schváleny 
investiční výdaje ve výši zhruba 144 mi-
lionů korun. Pro přípravu a realizaci in-
vestičních záměrů a rekonstrukcí pro toto 
volební období očekáváme potřebu inves-
tičních prostředků v objemu okolo 500 

Hovoříme s členem Rady města Vratimova Ivo Kiškou

Participativní rozpočet cílí na občany
Oblast investic je pro každou obec stěžejní. Díky investicím se dá místo, kde 
máme svůj domov, zvelebit a zpříjemnit, ale také zadlužit a uvrhnout do pro-
blémů. V Radě města Vratimova převzal dohled nad městskými investicemi 
Ivo Kiška, úspěšný manažer, který v předešlých volebních obdobích působil 
mimo jiné jako vedoucí stavební a dopravní komise.

rozhovor

Za důležité pro Vratimov, školní mládež 
a všechny sportuchtivé občany považuji 
přípravu projektu výstavby nové sportovní 
haly v proluce mezi Základní školou Da-
tyňská a Relax centrem. Hala by sloužila 
jako školní tělocvična, v odpoledních a ve-
černích hodinách by pak byla využívána 
pro sportovní aktivity žáků, sportovních 
klubů a rekreačních sportovců. Výstavba 
haly by měla být zahájena v horizontu tří 
až čtyř let. Budeme ještě zvažovat, zda by 
součástí jejího vybavení měla být menší 
tribuna pro zhruba sto osob, aby se v ní 
daly pořádat školní nebo klubové turnaje. 

Jedním z vašich témat je tzv. participativní 
rozpočet. O co jde?

V rámci participativní části rozpočtu 
chceme umožnit občanům navrhnout a ná-
sledně rozhodnout o způsobu využití vy-
členěných finančních prostředků na jimi 
doporučené projekty nebo akce pro rozvoj 
a lepší život v našem městě. Považuji to za 
rozumný prvek přímé demokracie.

Dovolte osobní otázku. Jak se vám ve Vra-
timově žije, čeho si tady vážíte a co se vám 
nelíbí?

Myslím si, že život ve Vratimově se za 
posledních dvacet let významně změnil 
k lepšímu. Město se rozrůstá a mládne. 
Takže se mi zde žije dobře a jsem rád, že to 
slyším i od většiny občanů. Co mne naopak 
netěší, je stav, vzhled a využití některých 
objektů a ploch od železničního přejezdu 
směrem k centru města. Dále pak to, že 
značná část nás, občanů, a někdy i město 
samo se nedokáže postarat o svůj majetek, 
budovy a venkovní plochy tak, aby byly 
technicky  v pořádku  a dobře se na ně dí-
valo. Je to otázka přístupu a zodpovědnosti 
každého z nás, ale samozřejmě také času 
a finančních zdrojů. 

Je něco, co vám udělalo v poslední době 
radost?

Podařilo se nám obnovit tradici Městské-
ho plesu, o který byl velký zájem. Myslím 
si, že atmosféra byla skvělá a všichni se 
dobře bavili. Poděkování patří pracovní-
kům Kulturního střediska i ostatním, kteří 
tuto akci připravili.

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

je vratimovský rodák s kořeny po rodi-
čích ve Vratimově a Horních Datyních. 
Je absolventem Fakulty strojní Vysoké 
školy báňské v Ostravě. Pracoval ve ve-
doucích funkcích v Nové huti, později 
ArcelorMittal Ostrava, ve stavební spo-
lečnosti, v současné době je výrobním 
a technickým ředitelem VVÚU v Ostra-
vě-Radvanicích. Jako vedoucí manažer 
zajišťoval přípravu a realizaci význam-
ných investičních projektů a stavby vel-
kých průmyslových objektů a areálů. Je 
ženatý, má dvě děti. Mezi jeho koníčky 
patřil fotbal, tenis, horolezectví a wind-
surfing, dnes se věnuje potápění, jach-
tingu a golfu. Jeho celoživotní vášní je 
běžecké, ale hlavně sjezdové lyžování.

milionů korun. Tato částka je nad rámec 
rozpočtových možností města, takže tyto 
investice bude možné realizovat s využitím 
dotačních titulů nebo formou sdružených 
investic se soukromými investory, případ-
ně s možností částečného krytí bankovními 
úvěry. 

A budoucnost? Co považujete pro město 
v oblasti investic za důležité a co byste 
chtěl pro občany vybudovat?

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 11. dubna 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen). 
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.. 
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

Ing. Ivo Kiška (54 let)
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 Dne 24. ledna 2019 rada města mimo jiné:
 schválila poskytnutí peněžitého daru Záchranné stanici 

 Bartošovice,
 schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Mo-

ravskoslezského kraje určené k úhradě uznatelných nákladů 
na realizaci projektu Ozdravný pobyt dětí Mateřské školy 
Vratimov,

 souhlasila s umístěním sídla spolku Klub českých turistů 
Horní Datyně v objektu ve vlastnictví města.

Dne 21. února 2019 rada města také:
 schválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace Rekon-

strukce sídelní zeleně v ulici Strmá ve Vratimově,
 schválila Návrh úpravy dvou oblastí dopravního značení ve 

Vratimově, Na Příčnici – Odboje a Výletní – U Hráze,
 schválila Smlouvu o  dílo  na  stavební práce  k  veřejné za-

kázce malého rozsahu Rekonstrukce plochy před nákupním 
centrem na  ul. Frýdecká ve Vratimově.

Ze schůze rady města

Článek 1
Základní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky 
je stanovení výjimečných případů, při ni-
chž je doba nočního klidu vymezena do-
bou kratší nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována. 

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 
dvacáté druhé do šesté hodiny. 

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při 

nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo při nichž nemusí 
být doba nočního klidu dodržována

1.  Doba nočního klidu nemusí být dodr-
žována v noci z 31. prosince na 1. ledna 
z důvodu konání oslav příchodu nové-
ho roku.

2.  Doba nočního klidu se vymezuje od 
druhé do šesté hodiny v těchto přípa-
dech:

  -  v noci z 30. dubna na 1. května 
z důvodu konání tradiční akce Sta-
vění máje,

  -  v noci ze dne konání tradiční akce 
Kácení máje na den následující, ko-
nané jednu noc ze soboty na neděli 
v měsíci květnu,

  -  v noci ze dne konání tradiční akce 
Rockový Vratimov na den následu-
jící, konané jednu noc ze soboty na 
neděli v měsíci červnu,

  -  v noci ze dne konání tradiční akce 
Loučení s létem na den následující, 
konané jednu noc z poslední soboty 
na neděli v měsíci srpnu,

  -  v noci ze dne konání tradiční akce 
Hasičský rockfest na den následu-
jící, konané jednu noc ze soboty na 
neděli v měsíci září.

3.  Informace o konkrétním termínu ko-
nání akcí uvedených v odst. 2 tohoto 
článku bude zveřejněna na úřední des-
ce města minimálně 5 dnů před datem 
konání.

Článek 4
Oznamovací povinnost

Pořadatel akce uvedené v Článku 3 odst. 
2 je povinen oznámit nejméně 5 pracov-
ních dnů před jejím konáním na Městský 
úřad Vratimov:

a)  jméno, příjmení, adresu bydliště po-
řadatele; je-li pořadatelem právnická 
osoba, název či obchodní firmu, sídlo 
a označení osoby, která za tuto práv-
nickou osobu jedná, telefonní kontakt,

b)  označení druhu akce, dobu a místo 
konání včetně údaje o jeho počátku 
a ukončení,

c) předpokládaný počet účastníků,
d)  počet osob zajišťujících pořadatel-

skou službu a způsob jejich označení,
e)  údaje o osobě pověřené pořadatelem 

akce k osobní spolupráci s orgány ve-
řejné moci, pokud pořadatel akce tuto 
osobu určí,

f)  lhůtu, ve které zajistí úklid místa ko-
nání akce,

g)  způsob zajištění obecných povinností 
při nakládání s odpady vzniklými při 
pořádání akce,

h)  způsob zajištění podmínek stanove-
ných zvláštními právními předpisy 
v oblasti požární ochrany.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlá-
šení.

 Vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo města Vratimova vydalo 6. března 2019 pod č. usnesení 3/3 Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 1/2019 
o nočním klidu, kterou v plném znění zveřejňujeme.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
Zastupitelstvo města Vratimova se na svém 3. zasedání konaném 06.03.2019 usnesením č. 3/3 usneslo vydat v souladu s ustanovením 
§ 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“), a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 6. března 2019 zastupitelstvo města mimo jiné:
 schválilo Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zříze-

ných příspěvkových organizací za období roku 2018,
 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu,
 rozhodlo vyčlenit z rozpočtu města pro rozpočtové období 

2019–2021 v rámci tzv. kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji finanční prostředky ve výši 5000 Kč na jednoho žadatele, 
maximálně však v celkové výši 1000 000 Kč za celé rozpočto-
vé období,

 schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Vratimova v roce 2019,

 schválilo přidělení účelových dotací z rozpočtu města jednot-
livým spolkům a organizacím na rok 2019,

 schválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části 
obce Horní Datyně v roce 2019.

Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech

starosta
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Základní informace:
Pečovatelská služba města Vratimova je terénní služba, posky-

tovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kva-
lifikovaných pracovnic města Vratimova – pečovatelek, osobám 
požadujícím pečovatelskou službu (uživatelům) za úhradu dle 
platného Sazebníku schváleného Radou města Vratimova. 

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačnos-
tí z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního po-
stižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím 
ve městě Vratimově a Horních Datyních.

Posláním a cílem pečovatelské služby je podpora samostatného 
života výše uvedených osob v domácím prostředí, podpora jejich 
základních životních potřeb, kvality života, umožnění aktivního 
života s ohledem na jejich zdravotní stav a prostředí, v němž žijí.
Kontakt na pečovatelskou službu:
Sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
Iveta Kaňáková, DiS. 
tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927
e-mail: kanakova.meu@vratimov.cz
Adresa:   Dům s pečovatelskou službou 

Frýdecká 205, kancelář 1. patro

A)  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu Výše úhrady

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100 Kč/h
2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek

3.
Pomoc při prostorové orientaci, samostat-
ném pohybu ve vnitřním prostoru

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

B) Pomoc při osobní hygieně Výše úhrady
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč/h2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC

C)  Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy Výše úhrady

1. Dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce 15 Kč/úkon

2.
Dovoz nebo donáška jídla pro manželské 
dvojice *

20 Kč/úkon

3. Pomoc při přípravě jídla a pití
100 Kč/h

4. Příprava a podávání jídla a pití

5.
Při dovozu jídla – otevření jídlonosiče, 
servírování na talíř

10 Kč/úkon

*dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice – uvedená cena platí 
při odběru 2 obědů současně, jestliže je manželům dovážen pouze jeden 
oběd, je výše úhrady za dovoz stanovena na 15 Kč/úkon.

5. Pochůzky 100 Kč/h
6. Běžné nákupy (1 igelitová taška) 12 Kč/úkon
7. Malý nákup do 1 kg 8 Kč/úkon

8.
Velký nákup, např. týdenní nákup, 
nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti

30 Kč/úkon

9. Praní a žehlení osobního i ložního prádla, 
popř. jeho drobné opravy 50 Kč/kg

10. Žehlení prádla v prádelně pečovatelské 
služby 30 Kč/kg

E)  Zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím Výše úhrady

1.

Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovod zpět (pěší 
doprovod)

100 Kč/h

2. Doprovod uživatele na invalidním vozíku 
(pěší doprovod) 120 Kč/h

Fakultativní činnosti
Jedná se o pomoc a podporu nad rámec základních poskytovaných 
úkonů. Fakultativní činnosti jsou uživatelům pečovatelské služby 
poskytovány pouze v případě, že využívají některou ze základních 
činností.

F)  Fakultativní činnosti Výše úhrady
1. Pronájem jídlonosičů (2 ks) 30 Kč/měsíc
2. Fotokopie jídelního lístku 1 Kč/ks
3. Kopírování písemností 2 Kč/strana
4. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů 5 Kč/úkon

5. Doprava automobilem dle požadavku 
uživatele (pouze Vratimov a Horní Datyně) 10 Kč/km

6. Svoz prádla do prádelny pečovatelské 
služby a dovoz zpět uživateli 10 Kč/km

7. Dohled nad dospělým člověkem, 
společnost pečovatelky 120 Kč/h

8. Krátkodobý dohled (do 10 min.)

10 Kč/úkon

9. Mazání těla
10. Dohled nad příjmem léků
11. Použití vysavače pečovatelské služby

12. Zapůjčení tlakoměru a asistence při 
měření krevního tlaku

Zapůjčení kompenzační pomůcky
13. Tlakoměr Omrom M3 50 Kč/měsíc
14. Toaletní WC křeslo 100 Kč/měsíc
15. Skládací čtyřbodové chodítko – krokovací 80 Kč/měsíc
16. Skládací čtyřkolové chodítko – odlehčené 120 Kč/měsíc
17. Skládací čtyřkolové chodítko 95 Kč/měsíc
18. Invalidní mechanický vozík 300 Kč/měsíc
19. Dovoz kompenzační pomůcky + montáž 50 Kč/úkon

20. Poplatek za vyčištění kompenzační 
pomůcky (při znečištění) 200 Kč/úkon

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času ne-
zbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, vč. času 
nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se po-
měrem krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž je stanovena úhrada za kg.

Pečovatelská služba města Vratimova

Sazebník úhrad za úkony 
pečovatelské služby

Základní činnosti

Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice, odbor sociálně-správní

D)  Pomoc při zajištění chodu domácnosti Výše úhrady
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/h

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti

120 Kč/h3. Donáška vody

4. Topení v kamnech včetně donášky 
a přípravy topiva, údržba topných zařízení
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 Hledáte brigádu na léto?
Město Vratimov nabízí pro letní sezónu 2019 
na koupališti ve Vratimově obsazení těchto 

pracovních pozic:

PLAVČÍK s platnou licencí, 
tj. kvalifikací plavčík.

Podmínkou pro získánfí kvalifikace Plavčík je 
autorizovaná zkouška Plavčík. 

Podrobnější informace o kurzu a zkoušce plavčíka 
např. na: www.matuska-dena.cz, www.svca.cz.

Dále hledáme sezónní zaměstnance na pozici

PRACOVNICE NA ÚKLID 
na koupališti.

Anděl Strážný, z. ú., je re-
gistrovaná sociální služba tís-
ňové péče zaměřená zejména 
na osoby se zdravotním po-
stižením a seniory žijícími 
v domácím prostředí. Anděl 
Strážný funguje 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu. Pracu-
jí zde vyškolení pracovníci 
v sociálních službách, kte-
ří přímo reagují na aktuální 
situaci jednotlivých klientů 
a řeší jejich problém v rámci 
celé ČR. Využívají mobilní 
komunikační monitorovací 
zařízení. S každým klientem 
je nastaven dle jeho potřeb 
individuální plán péče. 

Klient se vždy dovolá po-
moci a dispečer zajistí zá-
chrannou službu, přivolá 
policii nebo kontaktní osoby 
z rodiny, klientovu osobní 
asistentku nebo pečovatel-
ku, pohotovostní výjezdovou 
službu. Dispečeři připome-
nou léky, ověří zdravotní stav 
klienta. Jsou schopni zajistit 
uložení klíčů od bytu. Klient 

má u sebe zapůjčené monito-
rovací zařízení, které je na-
pojeno 24 hodin na dispečink 
tísňové péče. V případě pádu, 
zhoršení zdravotního stavu 
apod. zmáčkne červené tla-
čítko a spojí se s dispečinkem 
Anděla Strážného. 

Dispečer vyhodnotí situa-
ci a vyšle ke klientovi domů 
kontaktní osobu, výjezdovou 
skupinu nebo přímo zdravot-
nickou záchrannou službu, 
která mu zajistí pomoc. Mo-
nitorovací zařízení umí samo 
vyhodnotit některé krizové 
stavy, např. dlouhou nehyb-
nost, pád klienta, vybitou ba-
terii. 

Cena služby tísňové 
péče Anděla Strážného činí 
350 Kč/měsíc, zařízení je 
zapůjčováno bezplatně. Kon-
taktní osobou je Bc. Jarmila 
Kretková, tel.: 778 411 736, 
e-mail: socialnipracovnik1@
andelstrazny.eu.

Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní 

Centrum společných služeb 
(CSS) je servisní organizací 
pro občany a starosty Dobro-
volného svazku obcí (DSO) 
Region Slezská brána. Svoji 
činnost zahájilo 1. července 
2016 v rámci projektu Svazu 
měst a obcí Posilování admi-
nistrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce. 
Jak informuje v prvním čísle 
svého letošního Zpravodaje, 
také loni vykazovalo centrum 
 četné aktivity. 

Jde například o sportov-
ní soutěže pro děti, podporu 
veřejných běžeckých zá-
vodů Raškovický čtvrtma-
raton a Paskovská devítka, 
zprostředkování školení pro 
starosty, zastupitele nebo za-
městnance městských a obec-
ních úřadů, pořádání společné 
akce DSO Dny regionů. 

Po dohodě s Městem Vra-
timov podpoří letos CSS 
tvorbou propozic a propagací 
další dva veřejné běžecké zá-
vody, které pořádá Běžecký 
klub Vratimov. Jde o Jakubův 
lesní běh Důlňákem (16. dub-
na) a Zlatý podzim (5. října). 

CSS je současně kontakt-
ním místem pro občany za-
interesovaných obcí. Přijímá 
například podněty lidí k roz-
voji území DSO, vyjádření 
k projektům uvedeným v akč-
ním plánu, obrátit se na něj 
lze ve věci poradenství. 

Jeho sídlo je v Paskově 
v ulici Nádražní 38, kontakt-
ní osobou je Vítězslav Klega: 
vitezslav.klega@slezskabra-
na.cz, tel. 601 333 773. Další 
podrobnosti lze najít na webu 
DSO Region Slezská brána 
www.slezskabrana.cz.  (red)

Služba pro zdravotně 
postižené a seniory

Bližší informace k oběma pracovním pozicím 
poskytne: tel. 737 875 468, 

Pavlína Fiedorová (MěÚ Vratimov).

Centrum pro posilování 
meziobecní spolupráce

Velikonoce patří k nejvý-
znamnějším a spolu s Váno-
cemi i nejkrásnějším svátkům 
roku. Pro křesťany jsou spo-
jeny především s umučením 
a vzkříšením Ježíše Krista. 
Židé slaví svátky přesnic (pas-
cha) na památku vysvobození 
Izraelitů z Egypta. Pro naše 
pohanské předky byl důvodem 
k radosti příchod jara a zrod 
nové naděje. 

Není nutné připomínat, že 
Velikonoce jsou tzv. pohybli-
vým svátkem. Připadají vždy 
na první neděli po prvním jar-
ním úplňku. S tím, že když ten-
to úplněk bude v neděli, slaví 

se až další neděli. Mohou tak 
nastat v období od 23. března 
do 26. dubna. 

Konkrétně letos vychází ve-
likonoční neděle na 21. dubna. 
Vzhledem k tomu, že od roku 
2016 je státním svátkem neje-
nom Velikonoční pondělí, ale 
také Velký pátek, budeme mít 
od 19. do 22. dubna čtyři dny 
volna. Školáci se mohou navíc 
těšit na velikonoční prázdniny, 
které jsou vyhlášeny na čtvrtek 
18. dubna. Bude tak dost času 
na to, odpočinout si, i se poba-
vit. A možná se i nad svátky 
jara a  naděje trochu zamyslet.

(red)

Svátkyyy jjaarraaaaa,, ssssssvvvvvvvááátkkkyy naadděěějjee
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Řekněte pár slov o sobě. Jak 
dlouho se věnujete sportu 
a proč jste se stala členkou 
TJ Horní Datyně?

Rodiče mne vedli ke sportu 
od malička, ještě když jsme 
bydleli ve Frýdku-Místku. 
V roce 1997 jsme koupi-
li v Horních Datyních dům, 
a protože jsem se už ve vra-
timovském Sokole věnovala 
žákyním a předtím v TJ 
Válcovny plechu Frý-
dek-Místek malým 
dětem, bylo pro mne 
celkem logickým 
vyústěním, že budu 
v této dobrovolnic-
ké činnosti pokračovat. 
Členkou Tělovýchovné jed-
noty Horní Datyně jsem od 
roku 1998, od dubna 2016 pů-
sobím ve funkci předsedkyně 
této jednoty. 

Vaše TJ slaví letos 100 let 
činnosti. V jaké je po těch le-
tech kondici?

Myslím si, že i po těchto 
sto letech činnosti má Tělo-
výchovná jednota v Horních 
Datyních stále svoje místo – 
vždyť má ze spolků největší 
členskou základnu. Kondici 
má dle mého názoru velmi 
dobrou, navíc se nám v po-
slední době podařilo realizo-
vat několik projektů na další 
zkvalitnění činnosti. 

Co považujete za úspěch 
hornodatyňské TJ a naopak, 
s jakými problémy se potýká?

Za velký úspěch lze považo-
vat bohatou činnost hlavně při 
práci s mládeží. Organizujeme 
závody na horských kolech, 
také den dětí, pravidelná cvi-
čení a několikrát ročně rozší-
řené víkendové letní a zimní 
pobyty na naší chatě na Mo-
rávce v Beskydech. Pro do-
spělé pořádáme třeba známý 

táborák a lyžařské zájezdy. Za 
úspěch považuji také zdárnou 
spolupráci s ostatními spolky 
v naší obci, hlavně na úrovni 
organizace společných akcí.

A problémy?
Problémem je dlouhodo-

bě financování naší činnosti. 
Od doby, kdy byla „prodána“ 
společnost Sazka, která byla 

určena k financová-
ní sportu, tok peněz 
k malým sportovním 
oddílům a jednotám 
pomalu ustal. V sou-
časné době se potý-

káme také s nedostat-
kem kvalitních cvičitelů 

pro mládež a dorost.

Výroční oslavy startují 
6. dubna slavnostní schůzí. 
Jaký bude její program, bude 
otevřena občanům?

Samozřejmě, slavnostní 
Valná hromada TJ je otevřená 
pro širokou veřejnost, ať už 
pro bývalé členy nebo přízniv-
ce, kteří se chtějí něco dozvě-
dět o minulosti či přítomnosti 
tělovýcho vy v Horních Daty-
ních. Program valné hromady 
se bude odvíjet od klasických 
výročních valných hromad. 
Rozšířený bude o slavnostní 
shrnutí sta let činnosti tělo-
výchovy v Horních Datyních 
a promítání historických, ale 
i současných fotografií a fil-
mů. Připravujeme také kultur-
ní vystoupení a malé občer-
stvení.

Jak budou probíhat oslavy 
v průběhu roku? Plánujete 
nějaké mimořádné iniciativy, 
akce pro veřejnost?

Ano, budou probíhat spor-
tovní akce pro členy i veřej-
nost. První z nich byl přejezd 
na běžkách z Javorového na 
Slavíč s cílem na chatě TJ. 

Zdeňka Zemanová: I po sto letech má Tělovýchovná jednota v Datyních svoje místo

Oslavy zahájí slavnostní valná hromada

Mgr. Zdeňka Zemanová.  Foto: KS

J 

Sto let je v životě člověka dlouhá doba. Krásný věk je to 
ale i pro společenskou organizaci. A právě 100 let činnosti 
letos slaví Tělovýchovná jednota Horní Datyně. O rozho-
vor jsme při této příležitosti požádali předsedkyni organi-
zace, Zdeňku Zemanovou.

K výročí budeme organizovat 
například turnaje ve volejbalu, 
minikopané, nohejbalu a teni-
su. Některé jsou již tradiční, 
jiné uspořádáme nově a dou-
fáme, že se ujmou a tradiční-
mi se stanou. Chceme se také 
s ostatními spolky podílet na 
obnoveném datyňském kr-
máši, který proběhne na konci 
prázdnin.

Řekněte, co byste přála TJ 

Horní Datyně do dalších sta 
let její činnosti?

Především mnoho zdaru 
s pořádáním různorodých 
akcí, ať už sportovních či spo-
lečenských. Ať má stále vel-
kou základnu členů a taktéž 
podporu lidí z širokého okolí. 
Zkrátka, aby nám všem svými 
akcemi zpříjemňovala volný 
čas. 

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota  Horní Datyně, z. s.

zve své členy a příznivce na

slavnostní valnou hromadu k 100 letům 
tělovýchovy v Horních Datyních,

která se bude konat 
v sobotu 6. dubna 2019 

v 15 hodin ve velkém sále 
Kulturního domu v Horních Datyních.
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Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 
2019/2020 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masary-
kovo náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská 690 
včetně jejího místa poskytovaného vzdělávání a školských slu-
žeb v Horních Datyních dne 5. dubna 2019 v době od 14 do 17 
hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad 
totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Vratimov.

Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo 
náměstí 192 tvoří ulice: Adámkova, Buničitá, Družstevní, 
Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, 
K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na No-
vém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na 
Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční 
náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, 
Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, 
U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, 
U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodá-
renská, Výletní, Zaryjská.

Školský obvod Základní školy Vratimov, Datyňská 690 
tvoří ulice: Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní, Josefa To-
mise, Karla Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, 
Krátká, Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na Hranici, Na 
Kopci, Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na 
Spojce, Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na Zadkách, Nad 
Točnou, Nová, Obvodová, Odboje, Okružní, Osadnická, Ovoc-
ná, Pomezní, Potoční, Přespolní, Rakovecká, Řadová, Severní, 
Souběžná, Spojovací, Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka, 
U Lípy, U Mateřské školy, U Potůčku, U Stadionu, U Školy, 
V Důlkách, V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilo-
vá, Višňová, Vratimovská, Za Kolibou, Zahradní.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území 
města Vratimova a Horních Datyň.   MěÚ

Zápis žáků do prvních tříd Zápis do mateřských škol
Zápis do MŠ ve Vratimově a do MŠ v Horních Datyních pro-

běhne dne 6. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské 
školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod U slunečnice.
Rodiče, vezměte s sebou:

•  občanský průkaz,
•  rodný list dítěte,
•  vyplněnou žádost o přijetí,
•  vyplněný evidenční list dítěte,
•  vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů,
•  vyplněný evidenční list (přihláška ke stravování),
•  vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů 

(stravování),
•  u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření dítěte 

do péče.

Formuláře naleznete od dubna 2019 na webových stránkách 
www.msvratimov.cz sekce Úřední deska.

K zápisu do MŠ se dostavte společně s vaším dítětem.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2019/2020. (Platí pro děti, které dosáhnou v ob-
dobí od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 věku 6 let). 

Děti, které navštěvují ve školním roce 2018/2019 Mateřskou 
školu ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, budou auto-
maticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělává-
ní v našem zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termí-
nu zápisu do MŠ o alternativní plnění povinného předškolního 
vzdělávání.

Pro zákonné zástupce dětí, které doposud nenavštěvovaly 
MŠ ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, bude povin-
nost přijít k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve 
výše uvedeném termínu.

Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov 

Říká se, že komiks je čtení pro líné čte-
náře. Osmáci ze ZŠ Masarykovo náměstí 
naopak líní nebyli a aktivně se zapojili do 
soutěže s názvem Nakresli si svůj komiks. 
Ve svých dílkách komiksově zpracovali 
nejrůznější témata: oslavu narozenin, po-
pulární vtipy, zkoušení ve škole, příběhy 
ze školních akcí, popisy chemických reak-
cí i jiných školních vědomostí.

Některé práce vynikaly nápadem, vti-
pem, hezkým textem, jiné upoutaly pře-
devším svým výtvarným zpracováním. 
Do soutěže se přihlásilo téměř 200 žáků 
a studentů základních i středních škol z ce-
lého Moravskoslezského kraje. Slavnostní 

vyhlášení proběhlo v pátek 1. března na 
Knižním festivalu Ostrava. Ocenění pře-
vzalo celkem osm mladých autorů komik-
sů a ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 
mohla slavit hned dvakrát. Druhé místo 
v kategorii základních škol obsadila Do-
minika Satinská a čestné uznání poroty si 
ve stejné kategorii odnesla Antonie Zipse-
rová. Jako odměnu získala děvčata spole-
čenské hry a knihy.

Na vyhlášení Antonii a Dominiku do-
provodili jejich spolužáci z osmých tříd 
i jejich třídní učitelky, takže společně pro-
žili krásné dopoledne naplněné prohlíže-
ním knižních novinek, workshopy na téma 
japonská manga a krasopis, soutěžením 
o nejrůznější ceny a testováním nových 
deskových her. Nakonec nikdo neodchá-
zel domů s prázdnou. A protože byl pátek, 
bylo to příjemné zakončení jednoho oby-
čejného pracovního týdne v krásném kniž-
ním království.

Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

Osmáci komiksy umí

Dominika Satinská s diplomem za druhé místo 
v soutěži o nejlepší žákovský komiks. 
 Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Antonie Zipserová před panelem se žákovskými 
komiksy. 
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Slavnostní akademie 
 ZŠ Masarykovo náměstí

Přijďte s námi oslavit 
významné jubileum 
v životě naší školy. 

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 
byla založena v roce 1909 a v letošním 

roce slaví již 110. narozeniny. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na 
Slavnostní akademii školy, která se 

uskuteční 

dne 29. dubna 
ve Společenském domě 

ve Vratimově. 
Začátek akademie v 18 hodin. 

Učitelé a žáci si pro vás připravili svá 
vystoupení a velice se těší 

na vaši návštěvu. 

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Pro řadu žáčků ZŠ Masarykovo ná-
městí se letošní jarní prázdniny oprav-
du vyvedly. Škola totiž využila nabídky 
sportovní agentury Fitano a uspořádala 
pro děti 1. stupně, jejichž rodiče projevili 
zájem, lyžařský výcvikový kurz. 

Od 4. do 8. února tak malí lyžaři od-
jížděli každé ráno po osmé hodině od 
školní budovy do malebného prostředí 
Malenovic, kde se pod vedením zkuše-
ných instruktorů  z agentury vedené Mgr. 
Markétou Stoklasovou učili novým ly-
žařským dovednostem nebo se v nich 
zdokonalovali. Zpět se vraceli kolem 
čtvrté odpoledne. Výhodou pro rodiče 
byl fakt, že přesto, že sami museli jít do 
práce, jejich ratolesti měly možnost trávit 
prázdniny aktivně, na čerstvém vzduchu 
a v příjemném prostředí. Pokud si pak 
rodiče našli volnou chvilku, mohli přijet 
s dětmi a sami si zalyžovat, navíc s bonu-
sem zvýhodněné permanentky.

Samotná výuka lyžařů probíhala jak 
v dopoledních, tak odpoledních hodi-
nách. V poledne měly děti možnost za-
jít si na oběd do blízké chaty, ve které 
si mohly vybrat ze tří až čtyř teplých jí-
del.  Na závěr kurzu absolvovali všichni 
jeho účastníci závody, které nepostráda-
ly chvíle napětí i překvapení. Žáci naší 
školy se mohli pochlubit mnohými úspě-
chy. V kategorii nejzdatnějších lyžařů se 
na 2. místě umístila Evelína Kavalová 
z 5. A, v kategorii pokročilých zvítězil 
Vít Kanych z 5. B před Janem Krausem z 
1. třídy. Všichni účastníci obdrželi diplo-
my, medaile a hodnotné ceny.

Po celou dobu kurzu nám přály ideál-
ní podmínky. Dostatek přírodního sně-

hu a dny, které byly doslova protkány 
slunečními paprsky, vykouzlil úsměv 
všech dětí, instruktorů i dospělých z řad 
rodičů a příbuzných. Tímto bychom rádi 
poděkovali agentuře Fitano za báječnou 
akci. Děkujeme také instruktorům za tr-
pělivost, ale také pedagogům naší školy, 
kteří děti dobrovolně doprovázeli a bez 
jejichž přičinění by nebylo možné akci 
realizovat. 

Obdiv patří také všem lyžařům. Ni-
kdo se nezranil a na konci kurzu kaž-
dý z účastníků dokázal, že pro něj není 
problém vyjet vlekem na vrchol a pak se 
bezpečným způsobem dostat zase dolů.  
Pevně doufáme, že příští rok se řady zá-
jemců o lyžařský kurz pro žáky 1. stupně 
rozšíří a my se budeme moci opět radovat 
z jejich úspěchů a příjemných zážitků.

Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí

Šťastné a aktivní prázdniny na svahu

Jarní prázdniny na lyžích a radost ze spor-
tovního úspěchu k tomu. Taková byla letošní 
nabídka ZŠ Masarykovo náměstí. 
 Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

V posledním lednovém týdnu ZŠ Datyň-
ská ve spolupráci s vratimovským lyžař-
ským oddílem uspořádala pro žáky zimní 
olympiádu v lyžařském areálu na Zlatníku 
v Beskydech.

V úterý soutěžili žáci 3. až 6. tříd ve 
slalomu na lyžích. Na fotografiích jsou 
všichni zúčastnění. Ve středu přidali žáci 
vyšších ročníků k slalomu na lyžích i sou-
těž snowboardistů. V březnu pak 55 žáků 
4. a 5. ročníků absolvovalo pětidenní ly-
žařský a snowboardový výcvik na Bílé.

Děti si tak v letošní, na sníh bohaté se-
zóně, mohly dostatečně užít sportování na 
sněhu i sluníčka a zdravého vzduchu na 
horách.

Za všechny zúčastněné 
Věra Jonášová

Zimní sportování 
žáků ZŠ Datyňská

Starší žáci.

Mladší žáci.   Foto: ZŠ Datyňská



9

informace občanůminformace ze škol

A je to opět tady. Rok se s rokem sešel 
a zase nastal čas lyžařského výcviku. Ten 
se na naší škole konal v době od 25. úno-
ra do 2. března. Jak jinak, než na našem 
oblíbeném místě na Bílé. V letošním škol-
ním roce se jej zúčastnilo celkem 27 žáků 
sedmých tříd. Oproti jiným letům se obje-
vily určité novinky. Škola zahájila spolu-
práci s lyžařskou a snowboardovou školou 
SUN Ski and Board School a v rámci této 
spolupráce mohla dětem nabídnout tolik 
žádanou výuku jízdy na snowboardu. Na 
začátku výcviku byli žáci rozděleni podle 
výkonnosti do družstev a těm byli posléze 
přiděleni tři báječní a do své práce zapálení 
instruktoři – Lukáš, Jana a Aleš. Vše nám 
přálo. Sněhu byl dostatek, slunce nám do-
přálo své přízně, žáci byli nadšení a dělali 

velké pokroky. Ať už se jednalo o začáteč-
níky, mírně pokročilé nebo pokročilé lyža-
ře či začínající snowboardisty. Připočtěme 
k tomu výbornou stravu, příjemné ubyto-
vání, naplněný večerní program a báječný 
kolektiv a dostaneme ten správný koktejl, 
kterému se říká „lyžák, na který budeme 
rádi vzpomínat“. 

Na závěr výcviku proběhly závody, 
které prověřily získané dovednosti všech 
lyžařů a snowboardistů. Ti nejlepší byli 
oceněni výstupem na stupínek vítězů 
a medailí. A najednou tady byl konec ly-

žařského výcviku. Dětem ho bude připo-
mínat nejen účastnický list, který obdrželi 
všichni žáci, ale také množství vzpomínek 
na prožité chvíle se svými spolužáky, in-
struktory a učiteli. Touto cestou bych ráda 
poděkovala učitelům Mgr. Marcele Krato-
chvílové a Mgr. Janu Šebestovi za to, že 
dokázali připravit lyžák, na který se jen tak 
nezapomíná. 

Mgr. Martina Pelikánová 
vedoucí lyžařského kurzu
ZŠ Masarykovo náměstí

 Lyžák, na který se nezapomíná

Na stupních vítězů. 

Účastníci lyžařského výcviku 2019. Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Ve dnech 3. až 8. března se konal ly-
žařský výcvik 7. a 8. tříd ZŠ Datyňská. 
Místem pobytu byly Jeseníky, konkrétně 
Sporthotel Kurzovní, který je nedaleko 
nejvyššího bodu pohoří – Pradědu.

Hned první den bylo nádherné poča-
sí. Čistě modré nebe, sluníčko se na nás 
smálo a všude kolem nás leželo přes dva 
metry sněhu. 

Na svah jsme šli hned první den poté, 
co jsme se vybalili a připravili na lyžová-
ní. Jedna ze sjezdovek byla jenom kousek 
od hotelu. Byli jsme rozděleni do tří druž-
stev lyžařů, jedno družstvo tvořili snow-
boardisté. Během týdne jsme si také vy-
zkoušeli jízdu na běžkách. Po družstvech 
jsme jeli na Švýcárnu, kde jsme si mohli 
něco koupit a odpočinout si.

Ve středu jsme všichni šli na procházku 
na Praděd. Bylo slunečno, proto většina 
z nás navštívila rozhlednu, aby se poko-
chala výhledem do okolí. 

V pátek se uskutečnily závody. Jel se 
docela jednoduchý slalom, při kterém 
jsme všichni předvedli, jaký pokrok jsme 
za šest lyžařských dní pod vedením in-
struktorů učinili. Nejrychlejším lyžařem 

byl Richard Havlík ze 7. B, lyžařkou Klá-
ra Dudová ze 7. A. Nejlepší snowboar-
distkou byla Nikol Spratková z 8. A.

Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, 
byl moc pěkný. Měli jsme dvojlůžkové 
nebo třílůžkové pokoje, stravu jsme měli 
zajištěnou v restauraci, která byla v příze-
mí naproti recepce.

Večerky jsme měli ve 21:30, poslední 
den ve 22:30. Ještě než jsme měli volný 
čas, sešli jsme se po večeři vždy v klu-
bovně, kde jsme vše vyřídili – ztracené 
věci, velikosti bot na běžky a další. Poté 
nám pustili různá videa zaměřená na vý-

uku carvingu, pravidla FIS, 
o nebezpečí hor. Pak jsme 
konečně měli volno až do 
večerky.

Týden utekl jako voda. 
Celkově se nám lyžařský 
výcvik líbil, prožili jsme 
příjemný aktivní týden na 
jesenických svazích.

Žáci ze 7. B, ZŠ Datyňská

Lyžařský výcvik v JeseníkáchLyžařský výcvik v Jeseníkách

Lyžaři u Sporthotelu Kurzovní, který byl po 
dobu výcviku jejich základnou. 

 Foto: ZŠ Datyňská

Vratimovští žáci na svahu u Pradědu.
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Důlňák 
bude opět 
běžecký

Běžecký klub Vratimov po-
řádá v polovině dubna již 36. 
ročník Jakubova lesního běhu 
Důlňákem, poprvé za přímé pod-
pory města Vratimova. Na jed-
nom z nejstarších závodů v kraji 
se opět sejdou nejen nejlepší běž-
kyně a běžci z regionu, ale tradič-
ně i z Polska, Slovenska a Ang-
lie, a také množství kondičních 
a rekreačních sportovců, kterých 
každoročně na startovní čáře při-
bývá. Žen a mužů všeho věku, od 
nejmladších až po sedmdesátní-
ky. Mezi nimi i mistři republiky 
a reprezentanti. 

Nejmladší měli v minulosti 12 
a 13 let, nejstarší přes 80. A  nej-
vzdálenější byli od Karlových 
Varů, z Podkrkonoší i jihu Mo-
ravy. Start letos opět přislíbila po 
nedávných úspěších v Číně, Omá-
nu a Itálii dvojnásobná mistryně 
republiky v maratonu Petra Pasto-
rová, zúčastní se mistr republiky 
v maratonu veteránů čtyřiasedm-
desátiletý Václav Procházka, ju-
niorští mistři republiky, hrdinka 
Beskydské sedmičky a lednové 
Lysohorské 24 Ludmila Šokalová 
a další. Určitě se ukáží i v minu-
lých ročnících tolik úspěšní Vra-
timováci.

Každý může přijít poměřit se 
nejen s těmi nejlepšími, ale i se 
svojí kondičkou, se svojí vůlí, 
porovnat se s kamarády nebo se 
svými výkony v minulých roční-
cích, a tak budou vítězi v podstatě 
všichni.

Závod je součástí celostátní ter-
mínové listiny běhů mimo dráhu 
a je zařazen do celoročního seri-
álu Frýdecko-Místecký běžecký 
pohár 2019.

Centrum závodu je na vstupu do 
lesa z komunikace K Hájence (na 
mapě křižovatka s Lesní). Start je 
v úterý 16. dubna v 17:30 hodin.

Propozice jsou na běžeckých 
stránkách www.bezvabeh.cz, 
www.behej.com, www.mkseitl.cz 
a dalších.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

JAKUBŮV LESNÍ
BĚH DŮLŇÁKEM

2019

BĚŽECKÝ KLUB VRATIMOV
Město Vratimov / Region Slezská brána

ÚTERÝ 16. DUBNA  | START 17:30
ULICE K HÁJENCE - VSTUP DO LESA
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019 

36. ROČNÍK
POŘADATEL:
Běžecký klub Vratimov

PREZENTACE, START A CÍL:
Vstup do lesa Důlňák z ul. K Hájence (viz mapa)
800 m po odbočení ze silnice č. 478 Vratimov – Horní Datyně  
u benzinové pumpy ve směru od Vratimova doleva - viz mapa,  
bude před konáními závodu označeno

STARTOVNÉ: 80 KČ
POPIS TRASY:
Délka - 8 km, povrch – 50% asfalt a 50% pevné lesní cesty,  
dva rozdílné okruhy lesem a kolem lesa, profil trasy  
– zvlněný v nadmořské výšce 235 až 277 m. n. m . 

KATEGORIE:
Muži: C – 50 - 59 let Ženy:
A – do 39 let D – 60 – 69 let F – do 39 let
B – 40 - 49 let E – 70 let a více G – 40 let a více
V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší Vratimovák a Vratimovačka.

DALŠÍ INFORMACE: 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

UPOZORNĚNÍ:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!
Závodníci mladší 15 let se mohou účastnit jen s písemným souhlasem rodičů.

PARTNEŘI AKCE:
REGION SLEZSKÁ BRÁNA

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY ZÁVODU

1,9 km0 km 3,9 km

277
m.n.m.

235
m.n.m.

8,0 km5,8 km

MĚSTO VRATIMOV

Příprava na start.  Foto: Běžecký klub Vratimov
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Ligová soutěž stolních tenistů

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov A. 

Družstvo vratimovských žáků.  Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto 
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize 
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů vrcholí, právě vstupují do 
své závěrečné fáze. Naši muži zajížděli na důležitá utkání do Zlína 
a Šarov, potom do Ostravy na zápas proti tamějšímu lídru tabulky 
TJ Ostrava KST a TTC Ostrava-Poruba. 

Aktuální rozehraná ligová tabulka po 20 odehraných 
kolech vypadá takto:

lu TTC MG Odra GAS Vratimov! Naši muži se do závěrečných 
vyřazovacích bojů neprobojovali, ale už jen náročná kvalifikace 
a účast na tomto mistrovství je pro náš malý oddíl a potažmo měs-
to Vratimov velkým úspěchem.

Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Poslední čtyři výsledky našich stolních tenistů od minulého čís-
la Vratimovských novin:

TTC MG Odra GAS Vratimov – Orel Zlín 9:9; – TJ Sokol Ša-
rovy 9:9; – TJ Ostrava KST D 2:10; – TTC Ostrava-Poruba 2:10.

Příští utkání hraje TTC MG Odra GAS Vratimov klíčové zápa-
sy doma proti Frýdlantu a Vsetínu, které pravděpodobně rozhod-
nou o konečné podobě na konci tabulky. Rovněž i čelo tabulky se 
rozmotává, ale zdá se, že o mistra ligy si to rozdají právě oddíly 
Ostravy, Vsetína a Frýdlantu. První dvě mužstva tabulky budou 
hrát o vítěze ligy systémem „play off“. Náš oddíl však zajímá pře-
devším konec tabulky, kde je ohroženo sestupem hned pět muž-
stev, přičemž SK Přerov B má již sestup jistý.

Jinak ve dnech 1. až 3. března proběhlo v Teplicích Mistrovství 
České republiky jednotlivců mužů a žen ve stolním tenisu, kam se 
poprvé v historii našeho oddílu probojovali hned tři hráči z oddí-

1. TJ Ostrava KST D 20 16 2 2 192:95 54
2. KST Vsetín 20 13 6 1 191:109 52
3. TTC Frýdlant 20 13 3 4 171:126 49
4. TJ Sokol Šarovy 20 12 4 4 175:119 48
5. TTC Ostrava-Poruba 20 12 2 6 164:125 46
6. SK Přerov A 20 9 3 8 148:147 41
7. TJ Chropyně 20 7 3 10 156:159 37
8. TTC Bolatice 20 7 2 11 135:164 36
9. TJ Sokol Olomouc 20 6 3 11 128:161 35

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 20 4 4 12 133:168 32

11. Orel Zlín 20 4 2 14 103:172 30
12. SK Přerov B 20 0 0 20   49:200 20

Trochu překvapivého vítěze má letošní ročník fotbalového 
zimního turnaje O pohár starosty města Vratimova: po vyrov-
naných soubojích se jím stalo mužstvo TJ Slovan Ostrava. Na 
druhé příčce se díky lepšímu skóre umístil tým FC Vratimov 
A, třetí místo obsadila Čeladná. V turnaji B zvítězily Darko-
vice.

Tradiční zimní turnaj O pohár starosty, pořádaný fotbalo-
vým klubem FC Vratimov, se hrál v době od 26. ledna do 
24. února na umělé trávě. Ve dvou výkonnostních skupinách, 
A a B, bojovalo vždy pět družstev. Hrálo se systémem „každý 
s každým“. Na ceny pro vítěze přispělo město Vratimov. 

David Huser
sekretář FC Vratimov

Zimní turnaj pro TJ Slovan Ostrava

Vítězné družstvo TJ Slovan  Ostrava. Foto: FC Vratimov
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Turistické 
pozvánky

Snímek z cyklojízdy Velikonoční vajíčko. 
 Foto: KČT Horní Datyně

Akce Klubu českých turistů 
Slezská brána Horní Datyně 

v dubnu

• Pátek 19. 4. 
Velikonoční vajíčko – 
33. ročník cyklistické 
jízdy a zároveň Me-
moriál Lumíra Kaloče. 
Start a cíl v klubovně na hřišti v Hor-
ních Datyních od 9 hodin. Trasy pove-
dou k obnoveným větrným mlýnkům 
ve Václavovicích, Šenově, Horních 
Datyních, Řepištích a Bruzovicích. 
Každý z mlýnků má vlastní suvený-
rové razítko. Délky cyklotras podle 
vlastního výběru od 5 do 50 kilomet-
rů, pěší se vydají na procházku od da-
tyňského k václavovickému mlýnku.

• Úterý 30. 4. 
Stavění májky na hřišti TJ Horní Da-
tyně u Kulturního domu. Areál se 
otevírá v 15 hodin, vztyčení májky 
v 16 hodin, položení kytice u pomní-
ku padlých u Datyňky v 18 hodin, tá-
borák a posezení se sousedy a přáteli 
18:15–23 hodin.

• Středa 1. 5. 
33. ročník Pochodu kolem Václavo-
vic a cyklojízdy Slezská brána. Start 
a cíl u školní družiny v centru Vác-
lavovic, prezentace od 7:30 do 9:30 
hodin. Start je průběžný, akce se koná 
za každého počastí. Pěší trasy 5 km 
(Pohádkový vandr k mlýnku – Horní 
Datyně) a 17 km (Horní Datyně, Důl-
ňák, Vratimov – U splavu), cyklotra-
sy 15 km (Horní  Datyně, Řepiště), 
30 km (Slezskoostravský hrad, Vrati-
mov), 50 km (Chotěbuz – Rybí dům, 
Žermanice) a 70 km (Chotěbuz –  Rybí 
dům, Nošovice). Běžecká trasa 10 km 
(Horní Datyně – les Důlňák a zpět).
Za KČT Slezská brána Horní Datyně 

Jan Sládek, Jan Tlolka

Městská knihovna informuje
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

V letošním roce pokračujeme v realiza-
ci projektu připraveného Sdružením kni-
hovníků a informačních pracovníků na-
zvaného Bookstrat/S knížkou do života, 
který je zaměřený na získání pozitivního 
vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nej-
menších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. 

V úterý 6. března se opět v knihovně 
sešly maminky a babičky na dalším Se-
tkání s knížkou. Tentokrát jsme si uka-
zovali knížky o barvách, zpívali, zhlédli 
pohádku o Krtečkovi a čas zbyl i na krát-
kou tvořivou dílnu.

V sobotu 9. března při příležitosti ví-
tání občánků byly rozdány další kniž-
ní sety. Jejich součástí jsou záložky do 
knih, propagační materiály i průkazka do 
knihovny. 

Další akci připravujeme na pátek 24. 
května od 10 hodin. Bude to jarní čtení 
s broučky. 

Připravujeme:
• Čteme s nečtenáři – zábavné od-

poledne s knihou pro děti od 3 do 6 let 
s názvem Za zvířátky do lesa – v úterý 2. 
dubna od 16.30 hodin,

• výstavu výtvarných prací dětí z Ma-
teřské školy ve Vratimově k příležitosti 
Dne Země s názvem Příroda kolem nás 
(9. ročník), kterou můžete zhlédnout od 
23. dubna do 23. května v půjčovní době 
knihovny, 

• výstavu v chodbičce knihovny Nakla-
datelství Albatros oslavuje, která potrvá 
do 12. dubna. 

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky
knihovny, že v týdnu od 15. do 18. dub-
na budeme mít zavřeno z důvodu revi-
ze knihovního fondu. Děkujeme za po-
chopení. Otevřeno bude opět v úterý 
23. dubna od 9 do 12 hodin.

Více na www.knihovna-vratimov.cz nebo na facebooku www.1url.cz/mt9zk.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Ve spolupráci s Vladimírem Kuchařem jsme připravili v chodbičce výstavu 100 let 
tělovýchovy v Horních Datyních, kterou můžete zhlédnout od 8. dubna do 24. června 
během půjčovní doby.

Půjčovní doba: pondělí od 14 do 17 hodin.

Více na www.hornidatyne.knihovna.info nebo na facebooku www.1url.cz/zt54U. 
E-mail: knihovna.datyne@seznam.cz.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Ostradecký Adolf, dělník č. 187. kom.
Piper Evžen (za mládež) č. 405. kom.
Přeček Jan, konstruktér č. 237. nar. s.
Přívara Rudolf, pekař. pom. č. 140. soc. d.
Sládeček Heřman, dělník č. 58. lid.
Slíva Jan, úředník č. 118. lid.
Slíva Josef, domkář č. 262. kom.
Šenk Bohumil, dělník č. 268. lid.
Šodek Leopold, dělník č. 348. kom.
Talavašek Josef, úředník č. 167. kom.
Vašíček Teofil, rolník č. 19. nár. s.
Záruba Rudolf, domkář č. 121. soc. dem.
Žemlová Anna, č. 356. kom.

Předsedou Místního národního výboru 
byl pak zvolen Miloš Hrdý. Po dvou mě-
sících odstoupil a předsedou byl zvolen 
Lukáš Mazáč.

Místní národní výbor měl těžkou a od-
povědnou práci, ale spolupůsobením a po-
chopením občanstva zdolával úspěšně 
všechny na něho kladené úkoly. Občan-
stvo ve svornosti a shodě spolupracovalo 
a vytvářelo v obci na tehdejší poměry ra-
dostný život. 

Přes tyto všecky nadějné pocity nemělo 
občanstvo upřímné radosti z osvobození 
a stále se něčeho obávalo. Tak jako nějaká 
neviditelná můra tísnila mysl občanstva. 
Neurovnaný svět, pustá směs hesel, to vše 
vytvářelo ovzduší nejistoty a obav. Nikdo 
to nedovedl vyjádřit slovy, pojmenovati, 
ale téměř každý to cítil. 
Zrušení peněz

Do 1. listopadu platily staré, za Protekto-
rátu vydané peníze, peníze první republiky 
a již dříve stažené německé marky. Tyto 
peníze musely býti 1. 11. odevzdány (lhů-
ta byla do 15. 11.) a tímto dnem vstoupily 
v platnost peníze nové. Každému občanu 
bylo vyměněno Kč. 500,- starých peněz za 
nové a to bylo vše, s čím začínal nový ži-
vot. Staré peníze byly do 15. 11. složeny 
do spořitelen a vázány. Nejsou zúročitelny 
a nelze je vybrat. Jen ti, kteří jsou práce 
neschopní a mají měsíční příjem menší 
než Kč. 1.400,- dostanou vybrat až do této 
částky každý měsíc.

Kronika města Vratimova, část 87, 1945

(pokračování příště)
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Akce Domu dětí a mládeže
Týden naruby
Víte, co se vaše dítě naučilo v kroužku? 
Jak probíhá jejich hodina? Ne? Tak my 
vám to ukážeme. Lépe řečeno: Vezmou 
si vás do parády vaše děti! Připravili 
jsme Týden naruby, kdy můžete přijít 
do kroužku, který vaše dítě navštěvuje, 
a pod jeho vedením si něco vyrobit, za-
tancovat, sestrojit nebo zahrát. Využijte 
jedinečné možnosti vrátit se do dětských 
let. Nezapomeňte si přezůvky. Akce se 
bude konat v týdnu od 1. do 5. dubna 
v DDM Vratimov. 
Bližší informace: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 607 516 187.

City game
První aprílová neděle 7. dubna je jako 
stvořená něco podniknout. Není třeba 
jezdit daleko, připravili jsme pro vás třetí 
ročník soutěže City game. Vyzkoušíte si 
netradiční disciplíny, které prověří vaši 
zručnost, sílu a týmovost. Zároveň po-
znáte zákoutí a zajímavosti Vratimova, 
které třeba vůbec neznáte. Soutěžit mo-
hou dvojice rozdělené do dvou katego-
rií. 1. dvojice dospělý + dítě (např. rodič 
+ dítě, sourozenci apod.), 2. dvojice ve 
věku 10–17 let (sourozenci, kamarádi). 
Pro první tři v obou kategoriích máme 
připraveny zajímavé ceny. Za deště se 
akce nekoná!
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

Co víte o Slezské bráně?
V pátek 12. dubna pořádá Dům dětí 
a mládeže Vratimov již 10. ročník sou-
těže mezi žáky škol Regionu Slezská 
brána o nejlepší znalosti RSB. Chceme 
podpořit pozitivní vztah dětí k obci, mís-
tu, „kde žiju“, a okolním obcím. Vyhla-
šovatelem soutěže je Region obcí Slez-
ská brána a jako místo jejího konání určil 
letos kino Paskov. Držte svým dětem 

v dopoledních hodinách palce, ať uspě-
jí co nejlépe. V odpoledních hodinách 
se v této soutěží utkají i členové spolků 
seniorů z regionu, proto přijďte vrati-
movské seniory povzbudit od 15 hodin 
do Paskova.

Nerf game
Přijďte v neděli 14. dubna do Domu dětí 
a mládeže Vratimov a zažijete dopoled-
ne plné legrace a akčního napětí. Připra-
vili jsme pro vás akci Nerf game II. Jde 
o ukázky sportovní ligy. NerfLiga je po-
stupová soutěž tříčlenných družstev vy-
užívající airsoftových blasterů (pistolek) 
systému Nerf. Pro zájemce plánujeme 
otevřít kroužek přímo u nás ve Vratimo-
vě. Neváhejte a přihlaste se včas, počet 
míst je omezen. Akce je součástí projek-
tu Šablony II. pro Dům dětí a mládeže 
Vratimov a je spolufinancován Evrop-
skou unií.
Bližší informace: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 607 516 187.

Velikonoce s Domečkem
A máme tady opět prázdniny. Ve čtvrtek 
18. dubna společně navštívíme nově ote-
vřené trampolínové centrum v Ostravě. 
Tak neváhejte a přihlaste se nejpozději 
do 12. dubna na recepci DDM Vratimov. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, tel. 
734 443 694.

Den Země pro veřejnost
Oslavu Dne Země letos členové Dět-
ského zastupitelstva města Vratimo-
va připravili na 26. dubna od 15 hodin 
v zahradě DDM Vratimov. Přijďte se 
za námi podívat. Věříme, že při plnění 
úkolů se dozvíte spoustu zajímavostí 
a získáte i nové poznatky o naší planetě. 
Po splnění všech úkolů vás čeká drobná 
odměna. 

Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

Společně na Hubertku
V sobotu 27. dubna pořádáme akci Spo-
lečně na Hubertku. Start před DDM 
Vratimov od 14 do 15 hodin, trasa bude 
označena a plná úkolů a soutěží. V cíli 
pro nás připraví spolek myslivců Hu-
bert zajímavý program. Kromě povídání 
a ukázek zvířat se můžete těšit na soutě-
že a vědomostní kvízy i pro rodiče.  Ob-
čerstvení v bufetu pro nás zajistí MS Hu-
bert. Předpokládaný konec akce v 18:30 
hodin. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

Brno – Vida centrum
Už vás nebaví navštěvovat výstavy 
v muzeu, kde si nesmíte na exponáty 
sáhnout? Tak pojeďte s námi ve čtvrtek 
2. května do Vida centra v Brně. Navští-
víme interaktivní expozici, díky které 
můžete objevovat svět kolem sebe.  
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 443 694.

Voda je život
Víte, kde a jak si shání zvířata vodu ke 
svému životu? Chcete se o tom dozvědět 
více? Pojeďte s námi v pátek 3. května 
do ZOO Lešná na akci Voda je náš ži-
vot. Odborníci vám o životě vybraných 
zvířat řeknou spoustu zajímavého. Akce 
je součástí projektu Šablony II. pro Dům 
dětí a mládeže Vratimov a je spolufinan-
cován Evropskou unií.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

 Informační schůzky k letním táborům 
09. 04. od 18:00 hod. – LDT Badminton a míčové hry 

11. 04. od 17:00 hod. – LDT Avengers: Záchrana světa před Ultronem
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VZPOMÍNÁME

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Dne 9. dubna 2019 vzpomeneme
již 13. výročí úmrtí a zároveň 

dne 15. června 2019 
nedožitých 60. narozenin pana

Zdeňka Chuděje.
S láskou vzpomíná sestra s rodinou.

Dne 15. dubna tomu budou 4 roky, 
kdy nám zemřela 

naše milovaná dcera

Eva Fajkusová.
S velkou bolestí v srdci 

vzpomínají rodiče a rodina.

Dne 14. dubna si připomeneme 
5. výročí, kdy nás opustila 

paní

Dagmar Šnajdrová.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami

a 22. dubna si vzpomeneme 
na 4. výročí, kdy nás opustila 

paní

Jarmila Šnajdrová.
S úctou syn 

a dcera s rodinami.

BLAHOPŘEJEME
Dne 27. dubna se dožívá 90 let naše 

dlouholetá členka Spolku seniorů, paní

Zdenička Pešová.
Do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, 

pevného zdraví, stále hodně radosti 
a všeho, co si srdce přeje. Všechno 
nejlepší přeje celý Spolek seniorů.

BLAHOPŘEJEME
Dne 1. dubna oslaví kulaté životní 
jubileum 70 let náš táta, dědeček, 

pan

Oldřich Sedlák.
Do dalších let přejeme zdraví, 

hodně sil a elánu. Synové Jozef 
a Zdeněk s rodinami.

Dne 18. dubna si připomeneme 
20. výročí úmrtí 

pana

Rudolfa Cieciotky.
S láskou vzpomínají 

dcery s rodinou.

Dne 24. dubna vzpomeneme 
15. smutné výročí, kdy nás opustil 

pan

Karel Nieborok.
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

„Kdo žije v srdci těch, které opustil,
 ten nikdy neodešel.“

Dne 14. dubna před 30 lety nás navždy 
opustil milovaný tatínek, tc hán, dědeček 

a strýc, pan

Jan Pisch.
S láskou vzpomíná 

dcera Renata s rodinou.

Dne 11. března 2019 ve věku nedožitých 
78 let nás navždy opustil náš drahý 

manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, 
švagr a strýc, 

pan

Stanislav Horkel.
Zarmoucená rodina.

Dne 22. března a 20. dubna 
si připomínáme 

už 7. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustili 

manželé 

Libuše a Pavel 
Kupčovi. 

S láskou vzpomínají Hana 
a Petr s rodinami.
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

          

    
   

   
    

     
  P i p edlo ení vybarveného obrázku obdr í dít  malé p ekvapení





KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

O bylinkách z pokladnice našich 

ách

OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ 

divadelního spolku LORDI Orlová

5. dubna v 18 hodin
Kulturní dům Horní Datyně

Vstupné 70 Kč
Vstupenky v prodeji 
v pokladně Kulturního 
střediska Vratimov. 
Informace tel. 595 700 751

KULTURNÍ STŘEDISKO 
VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 
www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

Divadlo——verze

Yasmina Reza

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F 1000/48 | 

akce v kulturním středisku
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Je to jako sen. Nestudova-
ly malířství, nedrží se zlatých 
zásad kompozice, přesto – 
a možná právě proto – jsou 
úspěšné. Na čtyři desítky lito-
grafií uznávaných výtvarnic 
Emmy a Barbory Srncových 
jsou do 16. května k vidění ve 
Vratimovské galerii. 

Vernisáž, která se usku-
tečnila 12. března, se stala 
kulturní událostí. Přispěla 
k tomu početná návštěva, vy-
stoupení talentovaných žáků 
ZUŠ a osobní účast Barbory 
Srncové a jejího manžela, 
herce, moderátora a hudeb-
níka Petra Rajcherta. A sa-
mozřejmě neopakovatelné 
kouzlo a půvab tvorby obou 
autorek. 

Vratimovská galerie ve 
Společenském domě je ote-
vřena vždy ve středy a čtvrt-
ky od 16 do 19 hodin a během 
pořadů. Individuálně lze ná-
vštěvu dohodnout na telefon-
ním čísle 595 700 751. 

 (red)

OBRAZY

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

12. BŘEZNA – 16. KVĚTNA 2019 

Vladimír 
Švidrnoch

S úctou 
a láskou

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

Vratimovská  galerie je 

a 

akce v kulturním středisku

Mezi účastníky vernisáže nechyběl místostarosta 
David Böhm s manželkou.

Tvorba matky a dcery Srncových je plná fantazie 
a půvabu.

Barbora Srncová s manželem Petrem Rajchertem.

K důstojnému průběhu akce přispělo vystoupení žáků 
ZUŠ. Foto: KS

Galerie vystavuje  splněný senGalerie vystavuje  splněný sen
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 VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 | 
www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov |

Léto s gentlemanem

-

 

 

Sobotní promítání 

Komedie

DUBEN

akce v kulturním středisku
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ARBOR MORAVIA, s.r.o.

NOVÉ TRVALKY, TRÁVY,

VZROSTLÉ STROMY 

ŠPALKY 600, 

zahradnicentrum@arbormoravia.cz

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

inzerce

3.
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava
Léto s gentlemanem 19:00 Kino Hvězda Vratimov, romantická komedie

4. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

5.
Divadelní spolek LORDI Orlová: Dívčí válka 18:00 Kulturní dům Horní Datyně, ochotnické divadelní představení
Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá 16:30 Stadion FC Vratimov, starší přípravka, Městská soutěž U11

6. Příběhy cvrčka a štěňátka 10:00 Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro nejmenší

10.
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava
Louskáček a čtyři říše 17:00 Kino Hvězda Vratimov, rodinný fantasy film

11. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

13.
Fotbal: FC Vratimov A – Dobrá 16:00 Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B
Fotbal: FC Vratimov – Krásné Pole 10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, Městský přebor

14.
O slepičce Kdákalce a zajíčcích 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka
Fotbal: FC Vratimov B – Hrušov 10:30 Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor

16. Babiččina lékárna 18:00 salónek Společenského domu, přednáška Renaty Herber

17.
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava
Mirai, dívka z budoucnosti 19:00 Kino Hvězda Vratimov, filmový klub

18. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

19.
Fotbal: FC Vratimov – Rychvald 16:30 Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, Městská soutěž U9
Fotbal: FC Vratimov – Poruba 16:30 Stadion FC Vratimov, starší přípravka, Městská soutěž U11

20. Zahájení motorkářské sezóny motoklubu 
Pakynostra 13:00 Sraz: Hřbitovní 1171, Vratimov

24.
Ovečky a vlci: Veliká bitva 17:00 Kino Hvězda Vratimov, rodinný animovaný film
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

25. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

26.
Den Země 15:00 Zahrada DDM Vratimov
Fotbal: FC Vratimov – Slovan Ostrava 16:30 Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, Městská soutěž U9

27.
Fotbal: FC Vratimov A – Staré Město 16:30 Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B
Společně na Hubertku 14:00 Start před DDM Vratimov od 14 do 15 hodin

28. Fotbal: FC Vratimov B – Dolní Lhota 10:30 Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor
30. Stavění májky 15:00 Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a KČT Horní Datyně


